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Meteorite falls in 2018. Circumstances and observations

Abstract: This scientific paper aims to systematize knowledge about the circumstances of
meteorite falls in 2018. Eight of them were officially confirmed by The Meteoritical Society:
Hamburg (USA), Ablaketka (Kazakhstan), Aba Pan (Nigeria), Mangui (China), Ozerki (Russia),
Renchen (Germany), Gueltat Zemmour (Morocco), Komaki (Japan). Seven more have not yet
been classified: Central Kalahari (Botswana), Glendale (USA), Benenitra (Madagascar), Bhakkar
(Pakistan), Ghadamis (Libya), Elkouran (Morocco) and meteorite fall from the Sahara Desert.
It turns out that the most numerous group of meteorite falls in 2018 were L6 chondrites.
There were no iron or stony-iron falls. The author collected information from many different
sources. He analyzed entries in the MetBull catalog, publications in social media and press reports
in order to compare them with official data from previous years. In this way, he tries to prove
that although the circumstances of each meteorite fall are different, coherent conclusions can be
drawn from them, and these can help meteorite researchers, for example, in verifying eyewitness
accounts.
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Mete o ry ty spa daj¹ na Zie miê ka¿ de go roku, ale oko li cz no œci tych zda rzeñ nig dy
nie s¹ iden ty cz ne. Nie któ re spa d ki maj¹ mie j s ce na obsza rach gêsto zalu d nio nych
i s¹ obse r wo wa ne przez set ki obse r wa to rów. Do innych docho dzi w mie j s cach,
gdzie o zna le zie niu mete o ry tu decy du je przy pa dek. S¹ jed nak i sytu a cje, kie dy
bolid jest nie tyl ko obse r wo wa ny, ale rów nie¿ reje stro wa ny na foto gra fii lub mate -
ria le wideo. To pozwa la odna leŸæ kos miczn¹ mate riê w eli p sie spa d ku, któ rej
wyzna cza nie jest opa r te na info r ma cjach zgro ma dzo nych pod czas prze lo tu obie ktu
przez atmo s fe rê, danych mete o ro lo gi cz nych i obli cze niach fizy cz nych (Nor ton
i Chi two od 2008).

W 2018 roku ofi cja l nie potwier dzo no spa dek 8 mete o ry tów, w tym jed ne go
deszczu kos mi cz nych ska³ o ³¹cznej wadze 160 kg. Kole j nych 7 spa d ków prze cho -
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dzi lub wkró t ce powin no przejœæ bada nia, któ re maj¹ na celu okre œle nie ich sk³adu
che mi cz ne go i ofi cjaln¹ kla sy fi ka cjê oka zów. Tak ¿e wœród nich jest spa dek, któ re -
go masa prze kra cza 100 kg. Obe cnoœæ nowych mete o ry tów na Zie mi daje nauko -
w com szan sê na zyska nie zna cz nych ilo œci cen ne go mate ria³u bada w cze go, a kole -
kcjo ne rom umo ¿ li wia do³¹cza nie kole j nych eks po na tów do pry wa t nych zbio rów.
Z esty ma cji zespo³u dr. Phi la Blan da wyni ka, ¿e rocz nie do powie rz ch ni grun tu
docie ra od 36 do 116 oka zów wiê kszych ni¿ 10 g na ka¿ dy milion kilo me trów
kwa dra to wych (Bland 1996). Ozna cza to, ¿e przy korzy st nym zbie gu oko li cz no œci
takich jak na przyk³ad loka li za cja spa d ku sprzy jaj¹ca obse r wa cji boli du i odpo -
wied nie warun ki pogo do we, mete o ry tów odna le zio nych na kró t ko po l¹dowa niu
mo¿e byæ zde cy do wa nie wiê cej.

Ninie j sza pra ca jest prób¹ usy ste ma ty zo wa nia wie dzy na temat oko li cz no œci spa -
d ków mete o ry tów w 2018 roku na pod sta wie info r ma cji opu b li ko wa nych w Mete -
o ri ti cal Bul le tin Data ba se, a tak ¿e w mediach oraz inter ne cie. Cha ra kte ry sty kê
poszcze gó l nych oka zów zwie ñ czy sta ty sty cz ne porów na nie ubieg³oro cz nych
danych z lata mi wcze œ nie j szy mi.

Spadki potwierdzone przez The Meteoritical Society

Hamburg

Chon dryt H4

TKW: 1000 g

Mie j s ce spa d ku: Michi gan, USA (42°26.82’N, 83°50.5’W)

Pie r wszym spa d kiem w 2018 roku by³ mete o ryt Ham burg – chon dryt H4, któ ry
16 sty cz nia o godzi nie 20:08 cza su loka l ne go wyge ne ro wa³ jas ny bolid. Mete o ro id
poru sza³ siê ze wscho du na zachód, a eks plo duj¹c w atmo s fe rze dopro wa dzi³ do
trzê sie nia zie mi o mag ni tu dzie 2 sto p ni w ska li Rich te ra na tere nie ame ry ka ñ skie go 
sta nu Michi gan (Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se).

Obli cze niem tra je kto rii lotu zaj¹³ siê Mike Han key z Ame ri can Meteor Society.
Orga ni za cja ta zaj muje siê pro mo wa niem mete o ry tyki, a tak¿e obse r wo wa niem,
moni to ro wa niem i zbie ra niem info r ma cji na temat boli dów, by opi sy waæ detale
poszcze gó l nych zja wisk (AMS 2019a). Tym razem AMS otrzyma³o ponad 650
rapo r tów obse r wa to rów. Prze lot bolidu obse r wo wali nie tylko mie sz ka ñcy mia sta
Ham burg, ale tak¿e ludzie z oko li cz nych sta nów – od Wis con sin po Pen sy l wa niê
(AMS 2019b). Oprócz rela cji s³ownych, nagrañ i zdjêæ do okre œle nia eli psy spa dku 
wyko rzy stano rów nie¿ dane z rada rów dopple ro wskich. Opra cowa³ je Marc Fries
z NASA Joh n son Space Cen ter. Mobi li za cja w sze re gach obu orga ni za cji przy -
czyni³a siê do wyzna cze nia zawê ¿o nego obszaru poszu ki wañ w zale d wie kil ka na œcie 
godzin.

18 sty cz nia Robert Ward i Lar ry Atkins zna le Ÿ li 6 pie r wszych oka zów.  Najwiêk -
szy z nich wa¿y³ 102,6 g, a zna le zi ska te le¿a³y na tafli zama rz niê tych jezior Stra w -
ber ry i Bass. Dziê ki sprzy jaj¹cej pogo dzie w kole j nych dniach mie sz ka ñ cy ruszy li
na poszu ki wa nia ca³ym rodzi na mi. Trzy na œcie kole j nych fra g men tów zna le zio no
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w ci¹gu dwóch tygo d ni od spa d ku. Osta te cz nie zebra no 20 fra g men tów o ³¹cznej
wadze 1000 g. Masa g³ówna pozo sta je w kole kcji Robe r ta War da (Mete o ri ti cal
Bul le tin Data ba se).

Ablaketka

Chon dryt H5

TKW: 5,5 kg
Mie j s ce spa d ku: Kaza ch stan (49°51.27’N, 82°48.89’E)

16 lute go 2018 roku o godzi nie 14:43 cza su uni we r sa l ne go bolid poja wi³ siê nad
wschod ni¹ czê œci¹ Kaza ch sta nu. Obse r wo wa li go mie sz ka ñ cy Abla ke t ki, któ rzy po
prze lo cie us³ysze li dŸwiêk eks plo zji. Zja wi sko zosta³o rów nie¿ uwie cz nio ne przez
kame rê zamon to wan¹ na loko mo ty wie, któ ra poru sza³a siê na pó³noc ny - ws chód
z mia sta Charsk. Mimo to info r ma cja o spa d ku mete o ry tu nie zosta³a zamie sz czo -
na w anglo jê zy cz nych, glo ba l nych mediach. Mia³a raczej cha ra kter loka l ny, a wie lu 
bada czy i kole kcjo ne rów mete o ry tów zapo z na³o siê z ni¹ dopie ro po ofi cja l nej kla -
sy fi ka cji (Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se).

Pie r wszy fra g ment zosta³ zna le zio ny ju¿ dwa dni po spa d ku. Doko na³ tego Ale -
xan der Bara nov w pobli ¿y rze ki Irtysz, na polu pokry tym oko³o 15-cen ty me trow¹
warstw¹ œnie gu. Na œnie gu zna j do wa³y siê dwa œla dy. Pie r wszy z nich nie by³ trud -
ny do zlo ka li zo wa nia, ponie wa¿ mia³ d³ugoœæ ok. 0,5 m, a wokó³ nie go widaæ by³o
roz sy pan¹ zie miê. Dru gi z kolei zna j do wa³ siê 8 m dalej i przy po mi na³ tunel
wydr¹¿ony w œnie gu. Na koñ cu tune lu tkwi³ dru gi okaz mete o ry tu. Kole j ne fra g -
men ty by³ zna j do wa ne od 22 lute go do kwie t nia 2018 roku w eli p sie o powie rz ch -
ni 5 km2. W sumie by³o ich dwa na œcie.
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Fra g ment mete o rytu Ham burg ze sko rupą obto pie niową i wido cz nymi chon drami (fot. Chris Coo per, za

zgodą).



Okaz zna le zio ny przez Bara no va wa¿y³ 763 g, nato miast wœród mnie j szych fra g -
men tów by³y mete o ry ty o wadze 63,5 g oraz 266,6 g. Raport zamie sz czo ny w kata -
lo gu Met Bull mówi tak ¿e o zbio rze oka zów ca³kowi tych w prze dzia le od 0,1 kg do
1,2 kg. Wia do mo, ¿e masa g³ówna mete o ry tu Abla ke t ka zna j du je siê w rêkach
ano ni mo wych kole kcjo ne rów, nato miast na uni we r sy te cie w Ver nad pozo sta³y
dwie p³ytki cien kie oraz dwa oka zy ciê te o wadze 108,7 g oraz 57,2 g.

Abla ke t ka to mete o ryt o wyso kim sto p niu szo ko wym S3 i w du¿ej mie rze sta no -
wi bre kcjê o cie mno sza rej bar wie (oko³o 20% objê to œci), któ ra posia da jed nak tê
sam¹ stru ktu rê i sk³ad krze mia nów (Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se).

Aba Panu

Chon dryt L3
TKW: 160 kg

Mie j s ce spa d ku: Oyo, Nige ria (8°16’55.83”N, 3°34’1.72”E)

Mete o ryt Aba Panu, któ ry wyl¹dowa³ w Nige rii 19 kwie t nia 2018 roku, to masy w -
ny spa dek o doœæ nie ty po wym wygl¹dzie zew nê trz nym. Poszcze gó l ne oka zy ca³ko -
wi te s¹ pra kty cz nie pozba wio ne sko ru py obto pie nio wej i reg ma gli p tów. Pra wdo -
po do b nie zade cy do wa³y o tym k¹t oraz prê d koœæ wej œcia w atmo s fe rê, jak rów nie¿
twar doœæ mate ria³u, z któ re go zosta³ ufo r mo wa ny mete o ro id. Zja wi ska towa rzy -
sz¹ce spa d ko wi mete o ry tu Aba Panu (wcze œ niej okre œla ne go jako Oyo lub Iba dan)
odbi³y siê w Nige rii sze ro kim echem.

Pocz¹tkowo info r mo wano, ¿e dosz³o tam do trzê sie nia ziemi. Dopiero póŸ niej
loka lne w³adze wyda³y oœwia d cze nie, w któ rym przed stawi³y pra wdziw¹ naturê zja -
wi ska. G³os zabra³ wów czas spe cja lny dora dca gube r na tora Aji mobi. Mat hew Oye -
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Pię tka mete o rytu Aba Panu o wadze 78,65 g z wido cz nym lustrem tekto ni cz nym, czyli powie rz chnią

będącą kon se k wencją prze su wa nia się blo ków ska l nych na ciele macie rzy stym wywołanego pro ce sami

egzo ge ni cz nymi (Książkie wicz 1959) (fot. Mate usz Żmija).



do kun wyja œni³, ¿e 19 kwie t nia mete o roid prze trwa³ prze lot przez atmo s ferê i ude -
rzy³ w zie miê. Potwier dzi³ przy tym fakt wystê po wa nia nie po koj¹cych dŸwiê ków
w regio nie Oyo, które wska zywa³y na deto na cje zachodz¹ce na zna cz nej wyso ko œci. 
Urzêd nik poin fo r mowa³, ¿e mete o ryt nie wyrz¹dzi³ szkód, bo spa dek mia³ mie j sce
poza tere nami gêœciej zalu d nio nymi oraz ¿e jego fra g ment trafi³ do Wydzia³u Bio -
lo gii Uni we r sy tetu w Iba dan, by nauko wcy mogli okre œliæ sk³ad ska³y (The News
Nige ria 2019).

Isto t nie, nad nige ry j skim regio nem Oyo eks plo do wa³ mete o ro id, któ ry wszed³
w atmo s fe rê z prê d ko œci¹ 20,9 km/s. Jego fra g men ta cja roz po czê³a siê na wyso ko -
œci 30 km. Fakt wta r g niê cia du¿e go cia³a w atmo s fe rê zie mi zare je stro wa³a tak ¿e
NASA. Cen ter for Near Earth Object Stu dies wykry³o bolid dok³adnie 19 kwie t -
nia 2018 r. o godzi nie 14:02 cza su uni we r sa l ne go. Wie le fra g men tów mete o ry tów
kamien nych wyl¹dowa³o miê dzy wio ska mi Ipa po i Tede, a naj wiê kszy z nich wa¿y³ 
40 kg. Ze wzglê du na eks plo zjê w wyso kich par tiach atmo s fe ry, eli p sa roz rzu tu
oka za³a siê bar dzo du¿a. Mete o ry ty zna j do wa no te¿ w innych, s¹sied nich obsza -
rach. Swoj¹ nazwê mete o ryt zawdziê cza wiêc wio s ce zna j duj¹cej siê w umo w nym
cen trum eli p sy spa d ku. W przy pa d ku Aba Panu mo¿ na mówiæ o pra wdzi wym
deszczu mete o ry tów, ponie wa¿ ofi cja l nie poda je siê, ¿e spad³o ich 160 kg, z cze go
100 kg zna j du je siê w rêkach nige ry j skie go rz¹du. Pozo sta³e 60 kg tra fi³o g³ównie
do ame ry ka ñ skich kole kcjo ne rów – tu¿ po spa d ku posia da li je: Micha el Far mer,
Moritz Karl i Eric Twe l ker (Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se). To w³aœnie od nich
roz po czê³a siê dys try bu cja nige ry j skie go mete o ry tu do kole kcjo ne rów na ca³ym
œwie cie. Mia³o to mie j s ce jesz cze przed kla sy fi kacj¹, któ ra wyka za³a, ¿e Aba Panu
jest chon dry tem zwy cza j nym L3.

Mangui

Chon dryt L6

TKW: 50 kg

Mie j s ce spa d ku: Pro win cja Yun nan, Chi ny (22°2’6”N, 100°10’29”E)

1 lipca 2018 roku w chi ñ skiej pro win cji Yun nan spad³o co naj mniej 50 kg chon -
dry tów L6. Bolid zosta³ zaob se r wo wa ny oko³o godzi ny 21:00 cza su loka l ne go.
W wyzna cze niu eli p sy spa d ku zna cz nie pomóg³ fakt, ¿e jeden z oka zów prze bi³
dach domu nale¿¹cego do rol ni ka. Mê¿ czy z na pocz¹tko wo nie zda wa³ sobie z tego
spra wy. Myœla³, ¿e pad³ ofiar¹ ¿ar tu. Dopie ro gdy zna laz³ na dru gim piê trze cza r ny
kamieñ i fra g men ty potrza ska nej dachów ki, a jego cór ka opo wie dzia³a mu o boli -
dzie wido cz nym nad Jin g hong, któ re go nagra nia zamie sz czo no w mediach spo³ecz -
no œcio wych, mê¿ czy z na posta no wi³ zwe ry fi ko waæ zna le zi sko z pomoc¹ chi ñ skich
kole kcjo ne rów.

Mar tin Kar maka opi suje, ¿e zna la zca pie r wszego okazu zde cy dowa³ siê zor ga ni -
zo waæ kil ku d niow¹, domow¹ wystawê dla mie sz ka ñ ców oko li cz nych wio sek, któ -
rej pil no wali stra ¿ nicy wyzna czeni przez lokaln¹ spo³ecz noœæ. Osta te cz nie okaz
i roz bita dachówka zosta³y sprze dane ano ni mo wemu kole kcjo ne rowi (Kar maka
2019a).
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Inny z fra g men tów o wadze ok. 150 g prze bi³ dach obory w Man lun i roz pad³
siê na 5 kawa³ków po ude rze niu w beto now¹ pod³ogê. Pozo sta wi³ tam po sobie
nie wie l kie wg³êbie nie.

Usz ko dze nia powsta³e w wyni ku spa d ku mete o ry tu Man gui pozwa laj¹ nazwaæ
go ham me rem. W ten spo sób kole kcjo ne rzy mete o ry tów okre œlaj¹ oka zy, któ re
pod czas spa d ku na zie miê wyrz¹dzi³y kon kretn¹ szko dê mate rialn¹, zde rzaj¹c siê
z obie ktem antro po ge ni cz nym lub spo wo do wa³y rany u ludzi b¹dŸ zwierz¹t.

Inni rol ni cy z wio sek Man lun, Many an i Man lang ju¿ nastê p ne go dnia po spa d -
ku wyru szy li na poszu ki wa nia. Prze cze sy wa no roz leg³e, pod mok³e pola upra w ne.
Uda³o siê zna leŸæ set ki oka zów ró¿ nej wie l ko œci, w tym masê g³ówn¹ o wadze
1,28 kg (Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se). Wie le mete o ry tów ugrzêz³o w b³ocie na
zna cz nej g³êbo ko œci. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ w³aœnie masa g³ówna, któ ra
zosta³a odna le zio na przy pa d ko wo przez kobie tê, któ ra zbie ra³a liœcie her ba ty i zau -
wa ¿y³a do³ek w b³otni stej zie mi. Zna j do wa³ siê w nim okaz pokry ty nie mal w ca³o -
œci sko rup¹ obto pie niow¹. Co za tym idzie, ³¹czna masa spa d ku mog³a wyno siæ
wiê cej, ni¿ 50 kg, któ re zna le zio no.

Eli p sa spa d ku mete o ry tu Man gui zaj muje  obszar pra wie 20 km2. Zna j du je siê
w niej 10 wio sek. Mar tin Kar ma ka sza cu je, ¿e ogó³em w poszu ki wa niach oka zów
mete o ry tu Man gui mog³o akty w nie ucze st ni czyæ nawet 3000 osób (Kar ma ka
2019a).
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Masa główna mete o rytu Man gui (fot. Weibao Hsu, Sen Hu).



Ozerki

Chon dryt L6

TKW: 6,5 kg

Mie j s ce spa d ku: Obwód lipie cki, Rosja (52°48.084’N, 38°10.268’E)

Mete o ryt Ozer ki spad³ w po³udnio wo - za chod niej czê œci Rosji 21 cze r w ca 2018
roku, o godzi nie 4:15 cza su loka l ne go. Super bo lid wido cz ny na sto p nio wo roz ja œ -
niaj¹cym siê nie bie by³ wido cz ny z wie lu loka li za cji, a nawet z Mosk wy. Zja wi sko
zosta³o nagra ne przez reje stra to ry samo cho do we oraz przy pomo cy tele fo nów
komór ko wych. Kil ku obse r wa to rom uda³o siê rów nie¿ nagraæ trza ski i huk towa -
rzysz¹cy fra g men ta cji mete o ro i du w atmo s fe rze. Z kolei smu gê dymu po spa d ku
mete o ry tu zare je stro wa no z prze strze ni kos mi cz nej dziê ki sate li tom mete o ro lo gi cz -
nym Mete o sat 9 i Eume t sat. W kata lo gu Met Bull zna j du je siê pre cy zy j ny opis
dzia³añ, któ re pod jê to, aby dopro wa dziæ do szy b kie go i pomy œl ne go wyli cze nia eli -
p sy spa d ku.

Nauko w cy z Ura l skie go Uni we r sy te tu Fede ra l ne go, Uni we r sy te tu w Hel sin kach 
i Fiñ skiej Sta cji Boli do wej nawi¹zali wspó³pra cê, by doko naæ szy b kie go zna le zie nia 
mete o ry tów. Esko Lyy ti nen, Maria Gri t se vich, Niko lai Kru gli kov i Mik ha il Lario -
nov zebra li i prze ana li zo wa li dane dotycz¹ce boli du. Zgro ma dzo ne para me try
pozwo li³y im stwo rzyæ model eli p sy spa d ku dziê ki pomo cy Jar mo Moi la ne na.
Nauko wiec oce ni³, ¿e poza mas¹ g³ówn¹, 100 fra g men tów mete o ry tu o ³¹cznej
wadze oko³o 7 kg wyl¹dowa³o na linii Ozer ki–Zlo bi no–Dru z h ba w obwo dzie
lipie c kim.
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Okaz całkowity mete o rytu Ozerki in situ (fot. Jarosław Morys, za zgodą).



Jako pie r wsi fra g menty mete o rytu Ozerki zna le Ÿli nauko wcy Ura l skiego Uni we -
r sy tetu Fede ra l nego, któ rzy natra fili na piêæ oka zów pod czas eks pe dy cji prze pro -
wa dzo nej w dniach 23 – 27 lipca. Jej ini cja to rem by³ Vic tor Gro k ho v sky. Zna le -
zione wtedy okazy wa¿y³y ³¹cznie 1176 g. Na pie r wszy, 59-gra mowy mete o ryt, 25
lipca natrafi³ Gri gory Yako v lev. W kole j nych miesi¹cach zna le ziono wiê cej oka -
zów, któ rych waga prze kro czy³a 5 kg (Mete o ri ti cal Bul le tin Data base). W poszu ki -
wa niach bra³y udzia³ zarówno grupy insty tu cjo na lne jak i pry wa tni kole kcjo ne rzy.
Wœród nich byli tak¿e Polacy.

Do eli p sy spa d ku w obwo dzie lipie c kim uda³ siê miê dzy inny mi Mar cin
Cima³a, jed nak natra fi³ na pola gêsto poro œ niê te sadzon ka mi soi o ok. 30 cm wyso -
ko œci i s³one cz ni kiem wyso kim na 1,50 m. To znacz¹co utrud ni³o poszu ki wa nia.
W kon se k wen cji uda³o mu siê odszu kaæ tyl ko 2 oka zy o wadze ok. 8 g. Cima³a
wspo mi na³ o kil ku na stu oso bach prze cze suj¹cych eli p sê i oso bach, któ re prze bi ja³y
opo ny w samo cho dach poszu ki wa czy. Wiê kszym powo dze niem zako ñ czy³a siê
wypra wa tro j ga poszu ki wa czy: Ali cji Bujak, Jaros³awa Mory sa i Ada ma Seku³y.
Gru pa pro wa dzi³a poszu ki wa nia od 25 do 30 sie r p nia 2018 roku, zna j duj¹c 9 oka -
zów o ³¹cznej wadze 271,53 g. Sporz¹dzi li oni rów nie¿ bogat¹ doku men ta cjê foto -
gra ficzn¹. Wypra wa powiod³a siê miê dzy inny mi dla te go, ¿e mie j s co wi rol ni cy
wypa li li tra wy i pozo sta³oœci po upra wach. Loka li zo wa nie mete o ry tów by³o wiêc
zde cy do wa nie ³atwie j sze. Adam Seku³a nagra³ fil mow¹ rela cjê z poszu ki wañ, któr¹
zamie œci³ na porta lu You Tu be (Seku³a 2019).

War to pod kre œliæ, ¿e spa dek mete o ry tu Ozer ki mia³ mie j s ce pod czas mistrzostw
œwia ta w pi³ce no¿ nej, któ re odby wa³y siê w³aœnie w Rosji, co prze³o¿y³o siê na jego 
war toœæ kole kcjo nersk¹.

Renchen

Chon dryt L5-6
TKW: 999 g

Mie j s ce spa d ku: Baden - Wu r t te m berg, Nie mcy (48°35’17.9988’’N, 8°0’00.00’’E)

10 lipca 2018 roku bolid o maksy ma l nej jas no œci –13,4 mag, czy li chwi lo wo prze -
wy ¿szaj¹cy jas noœæ Ksiê ¿y ca w pe³ni, by³ obse r wo wa ny przez mie sz ka ñ ców zachod -
niej czê œci Nie miec, wschod nich regio nów Fran cji, kra jów Bene lu ksu i Szwa j ca rii.
Kame ry roz mie sz czo ne w Cze chach i Nie mczech w ramach Euro pe j skiej Sie ci
Boli do wej (EN) zare je stro wa³y go o godzi nie 23:29 cza su loka l ne go (Mete o ri ti cal
Bul le tin Data ba se). Mete o ro id roz pocz¹³ jasn¹ fazê lotu na wyso ko œci 80 km, fra g -
men to wa³ na wyso ko œci 28 km, a po 4 sekun dach zgas³ na sto sun ko wo niskim
pu³apie 18 km nad zie mi¹. Stro ma tra je kto ria rzê du 80 sto p ni prze³o¿y³a siê na
poko na nie odleg³oœci 63 km pod czas jas nej fazy lotu.

Info r ma cja o poten cja l nym spa dku pocz¹tkowo nie by³a uja w niana do wia do -
mo œci pub li cz nej. Dane dotycz¹ce poten cja l nej eli psy spa dku, wyli czo nej przez
nauko w ców z Inter pla ne tary Mat ter Depa r t ment of the Astro no mi cal Insti tute
CAS w Ondøejovie na pod sta wie nagrañ, tra je kto rii bolidu, jego orbity helio cen -
try cz nej a tak¿e fra g men ta cji, prze ka zano Die te rowi Hein le i nowi – admi ni stra to -
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rowi nie mie c kiej czê œci Euro pe j skiej Sieci Boli do wej. Nastê p nie zor ga ni zo wano
poszu ki wa nia z udzia³em pro fe sjo na l nych poszu ki wa czy (Spurný 2019).

Efe kty poszu ki wañ przed sta wiono w paŸ dzie r niku 2018 roku na stro nie Insty -
tutu Astro no mi cz nego Cze skiej Aka de mii Nauk. Po kla sy fi ka cji prze pro wa dzo nej
przez dr. Addiego Bis chofa i Mar kusa Pat zeka z Insty tutu Pla ne to lo gii na Uni we r -
sy te cie w Münster okaza³o siê, ¿e na zie miê spad³y mete o ryty kamienne – chon -
dryty L5-6. Pie r wszy okaz o wadze 11,9 g zna le ziono dwa tygo d nie po spa dku. 31
lipca odkryto tak¿e masê g³ówn¹ o wadze 955 g. Doko nali tego Ralph Sporn
i Mar tin Neu ho fer. W poszu ki wa niach brali tak¿e udzia³ Polacy – £ukasz Smu³a
i Mag da lena Ski rze wska. W towa rzy stwie Tho masa Kur tza zna le Ÿli dro bne fra g -
menty mete o rytu Ren chen o ³¹cznej wadze 20,6 g. Dwa kole jne okazy wa¿¹ce 5 g
i 6 g odkryto w nie co dzien nych oko li cz no œciach. Wyl¹dowa³y one w sia tce
chroni¹cej owo cowy sad, która zosta³a roz wie szona 2,5 m nad ziemi¹. To wyda rze -
nie bez pre ce den sowe w histo rii mete o ry tyki. W paŸ dzie r niku 2018 roku odna le -
ziono jesz cze jeden okaz ca³kowity o wadze 6 g (WoŸ niak 2019a).

Gueltat Zemmour

Chon dryt L4
TKW: 8 kg

Mie j s ce spa d ku: Bou j do ur, Maro ko (25°05’32.0’’N, 12°37’23.9’’W)

Szcze gó³y tego spa d ku s¹ zna ne dziê ki rapo r to wi auto r stwa Chen na o ui Aou d je ha -
ne z Uni we r sy te tu Has sa na II w Casa b lan ce oraz Ahme da Bou fer ra i Moha me da

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 10, 2019

Mateusz ŻMIJA 207

Masa główna mete o rytu Ren chen o wadze 955 g na kró tko po zna le zie niu (fot. Ralph Sporn i Mar tin Neu -

ho fer, za zgodą Astronomický ústav AV ÈR; Spurný 2019).



Aid z Maro ka ñ skie go Sto wa rzy sze nia Mete o ry to we go, opu b li ko wa ne mu w kata lo -
gu Met Bull. Bada cze usta li li, ¿e 21 sie r p nia 2018 oko³o godzi ny 14:20 cza su loka l -
ne go nad po³udniow¹ czê œci¹ Maro ka poja wi³ siê ¿ó³to- bia³y bolid. Lecia³
z pó³noc ne go wscho du na po³udnio wy zachód. Zja wi sko trwa³o zale d wie kil ka
sekund, a w obse r wa cjach prze szko dzi³a sto sun ko wo niska tra je kto ria i gêsta zabu -
do wa maro ka ñ skich mia ste czek. Miê dzy inny mi z tego powo du naj bo ga t szych
rela cji dosta r czy li koczo w ni cy prze by waj¹cy wów czas w rejo nie spa d ku. Mah jo ub
Boutabâa mówi³ o „huku roz brzmie waj¹cym w ca³ej doli nie Oued Labiy ad”.
W rapo r cie przy to czo na zosta³a rów nie¿ histo ria kobie ty, Basad do uk Aicha, któ ra
wysz³a z namio tu ze swo im mê¿em i s³ysz¹c gwizd po³¹czo ny z hukiem podo bnym
do eks plo zji miny, ukry³a siê ze stra chem za becz ka mi z wod¹.

Ze wzglê du na trwaj¹ce wów czas œwiê to reli gi j ne poszu ki wa nia mete o ry tu roz -
po czê³y siê dzie siêæ dni po spa d ku. Pie r wsze fra g men ty zosta³y odna le zio ne w po³o -
wie wrze œ nia, kil ka kilo me trów na zachód od Gue l tat Zem mo ur. Gru pa myœli -
wych, któr¹ two rzy li Moha med Oui cha, Bra him Ouhra, Mba rek Ame diaz, Ais sa
Oui cha i Bra him Oua a d jou, natra fi³a na wie le fra g men tów mete o ry tu w doli nie
miê dzy Wad Awzi reft a Wad Labiy ad i na pó³noc od Kou diat Rji lya. Spo œród nich 
naj wiê ksze by³y trzy oka zy o wadze 5448 g, 1374 g i 426 g. Fra g men ty te pokry -
wa³a cza r na sko ru pa obto pie nio wa. Wido cz ne by³y rów nie¿ chon dry. Bada cze
wspo mi naj¹, ¿e mete o ry ty oka za³y siê dosyæ kru che. Zosta³y skla sy fi ko wa ne jako
chon dry ty L4 (Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se).

Komaki

Chon dryt L6

TKW: 650 g

Mie j s ce spa d ku: Chu bu, Japo nia (35°18’38"N, 136°56’59”E)

26 wrze œ nia 2018 r. o godz. 22:30 cza su loka l ne go, g³oœny huk obu dzi³ 71-le t nie go 
Naito Shin go. Mê¿ czy z na pomy œla³, ¿e byæ mo¿e ktoœ pró bu je dostaæ siê do jego
domu, jed nak zasn¹³ pono w nie. Nastê p ne go dnia jego ¿ona zna laz³a 550-gra mo wy 
mete o ryt le¿¹cy przed domem. Po kró t kich oglê dzi nach oka za³o siê, ¿e prze bi³ on
pla sti ko wy dach, któ ry mê¿ czy z na wybu do wa³ nad swo im przy do mo wym mie j s -
cem par kin go wym. Shin go zauwa ¿y³ tak ¿e usz ko dzo ny dach domu zna j duj¹cego
siê 14 metrów dalej i nie zna cz ne defe kty w³asne go samo cho du. Wszy stko wska zy -
wa³o na to, ¿e mete o ryt ude rzy³ w dach nie od leg³ego domu, a nastê p nie odbi³ siê
od nie go i wyl¹dowa³ na pod wór ku mê¿ czy z ny. 6 paŸ dzie r ni ka zna la z ca prze ka za³
okaz do Naro do we go Muze um Natu ry i Nauki w Iba ra ki, gdzie mete o ryt zosta³
prze ba da ny pod k¹tem wystê po wa nia kos mo ge ni cz nych pro mie ni gam ma. Stwier -
dzo no tam wystê po wa nie nukli dów Na-22 i Al-26, cha ra kte ry sty cz nych dla nie da -
w no spad³ego mete o ry tu.

Gdy Naito Shin go zosta³ obu dzo ny przez spa dek mete o ry tu, inna kobie ta mie -
sz kaj¹ca w mie œcie Koma ki, w pre fe ktu rze Aichi, us³ysza³a g³êbo ki, niski odg³os
dochodz¹cy z zewn¹trz. Mia³a wra ¿e nie, ¿e pod wp³ywem tego dŸwiê ku zadr¿a³
ca³y dom. Nastê p ne go dnia kobie ta zna laz³a na swo im pod wór ku 81-gra mo wy
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mete o ryt. Inny okaz o trójk¹tnym kszta³cie, a tak ¿e kil ka dro b nych fra g men tów,
wyl¹dowa³o na dachu nale¿¹cej do niej ogro do wej szo py. 25 paŸ dzie r ni ka zna la z -
czy ni prze ka za³a naj wiê kszy okaz do Naro do we go Muze um Nauki w Japo nii.
Wkró t ce stwier dzo no, ¿e zna le zio ne przez ni¹ mete o ry ty pasuj¹ do ukru szo nych
fra g men tów 550-gra mo we go oka zu, któ ry wyl¹dowa³ na pod wór ku Shin go.

£¹cznie zna le zio no 3 wiê ksze (>4 cm œred ni cy) i 15 mnie j szych (<2 cm œred ni -
cy) fra g men tów. Choæ masa g³ówna o wadze 550 g w kil ku mie j s cach wyra Ÿ nie
ukru szy³a siê przy ude rze niu w zie miê, to wci¹¿ posia da wyra Ÿ ne cechy mete o ry tu
orien to wa ne go. Stro na zwró co na do Zie mi pod czas lotu jest ob³a i g³adka, z radia l -
nie roz chodz¹cymi siê pro mie nia mi zastyg³ej mate rii. Rów nie¿ od kra wê dzi oka zu
odchodz¹ linie sp³ywu. Nato miast po dru giej, p³askiej stro nie mete o ry tu, zna j du je
siê spie nio na sko ru pa obto pie nio wa (Kar ma ka 2019b).

Spadki niepotwierdzone przez The Meteoritical Society

Central Kalahari

Achon dryt?
TKW: 17,92 g

Mie j sce spa dku: Bot s wana

Aste ro ida 2018 LA (ZLAF9B2) wesz³a w ziemsk¹ atmo s ferê 2 cze r wca o godzi nie
18:49 czasu loka l nego. To zda rze nie zosta³o prze wi dziane 8 godzin wcze œ niej przez 
zespó³ dzia³aj¹cy w pro gra mie Cata lina Sky Sur vey. Jego naj wa ¿ nie j szym celem jest 
przygl¹danie siê obie ktom kr¹¿¹cym na tyle bli sko naszej pla nety, ¿e sta nowi¹
poten cja lne zagro ¿e nie impa ktem (Inki 2019). Pod czas lotu w kos mo sie 2018 LA
mia³a jas noœæ +18 mag ni tudo i szy bko prze mie sz cza³a siê na tle gwiazd. Jej roz miar 
oce niono na 1,6–5,2 metrów œred nicy. Zgod nie z pre cy zy j nymi obli cze niami fra g -
menty kil ku me tro wej aste ro idy 2018 LA spad³y w Bot s wa nie. Nastê p nie roz pocz¹³ 
siê pro ces ana lizy nagrañ i wyzna cza nia poten cja l nej eli psy spa dku.

Spójn¹ eli p sê o powie rz ch ni 200 km2 wyzna czy³y nie za le ¿ nie dwa zespo³y –
Insty tu tu SETI w Kali fo r nii oraz Fiñ skiej Sta cji Boli do wej, repre zen to wa nej przez
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Masa główna mete o rytu Komaki (fot. Natio nal Insti tute of Polar Rese arch, Japan, za zgodą).



Esko Lyy ti ne na i Jar mo Moi la ne na (Kar ma ka 2019c). Pie r wsze eks pe dy cja sku pi³a
nauko w ców z Bot s wa ny, Repu b li ki Po³udnio wej Afry ki, Fin lan dii i USA. Gru pa,
któ rej prze wo dzi³ Ale xan der Pro yer, zna laz³a wy³¹cznie jeden okaz o wadze
17,91 g. Lese di Sei t s hi ro, wolon ta riusz z Naro do we go Uni we r sy te tu Nauki
i Tech no lo gii w Bot s wa nie (BIUST), wypa trzy³ go w obsza rze, gdzie prze wi dy wa -
no spa dek innych oka zów podo bnej wie l ko œci. Odkry ta ska³a posia da czê œcio wo
b³yszcz¹c¹, szklist¹ sko ru pê obto pie niow¹, co mo¿e wska zy waæ na achon dryt.
W œwie t le pra wa obo wi¹zuj¹cego w Bot s wa nie, okaz nie mo¿e wywie zio ny poza
gra ni ce kra ju. Zosta³ wiêc umie sz czo ny w Muze um Naro do wym Bot s wa ny (Kar -
ma ka 2019c). W kole j nych mie si¹cach obszar spa d ku by³ prze szu ki wa ny przez
kole j ne eks pe dy cje, ale nie ma info r ma cji, by zako ñ czy³y siê one sukce sem.

Okaz zna le zio ny w Bot s wa nie to dru gi mete o ryt w histo rii, któ re go spa dek
uda³o siê prze wi dzieæ na pod sta wie obse r wa cji lotu mete o ro i du w prze strze ni kos -
mi cz nej, a nastê p nie odna leŸæ dziê ki zgro ma dzo nym wcze œ niej danym. Pie r wszym
takim mete o ry tem by³ Alma ha ta Sit ta – spa dek z 7 paŸ dzie r ni ka 2008 roku,
pochodz¹cy z aste ro i dy 2008 TC3. W Suda nie wyl¹dowa³y wów czas fra g men ty
ure i li tu, czy li rza d kie go typu achon dry tu, wa¿¹ce ³¹cznie 3,95 kg. Tak ¿e i wte dy
odkry cia mete o ro i du doko na³a gru pa dzia³aj¹ca w ramach Cata li na Sky Sur vey,
któ ra zauwa ¿y³a go 6 paŸ dzie r ni ka. Przed wej œciem obie ktu w atmo s fe rê Zie mi
prze pro wa dzo no 295 obse r wa cji obie ktu, któ ry nastê p nie eks plo do wa³ na wyso ko -
œci 37 km. Zaowo co wa³o to roz leg³¹ elips¹ spa d ku o wie l ko œci 28´5 km (Mete o ri -
ti cal Bul le tin Data ba se).
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Glendale

Chon dryt zwy cza j ny?

TKW: 85 g

Mie j s ce spa d ku: 35°18’38"N, 136°56’59”E – Ari zo na, USA

Jak wyni ka z arty ku³u opu b li ko wa ne go na stro nie Ame ri can Mete o ry Socie ty,
85-gra mo wy mete o ryt Gle na d le spad³ w nocy z 26 na 27 lipca 2018 roku na pod -
wór ko 38-le t nie go in¿y nie ra, Cody’ego Hor va t ha. Mê¿ czy z na odna laz³ go dopie ro
dwa tygo d nie po spa d ku, na tara sie wy³o¿o nym dro b nym ¿wi rem (Per le rin 2019).
Z powo du nie ko rzy st nej, pochmu r nej i burzo wej pogo dy, bolid uda³o siê zaob se r -
wo waæ zale d wie 12 oso bom – prze de wszy stkim z oko lic mia sta Pho e nix (AMS
2019c).

Powi¹zanie boli du z mete o ry tem zna le zio nym przez Hor va t ha by³o mo¿ li we
dopie ro po ana li zie nagra nia opu b li ko wa ne go na porta lu You Tu be przez kole kcjo -
ne ra i poszu ki wa cza mete o ry tów, Micha e la Far me ra, któ ry posia da kame rê w sie ci
Ame ri can Mete or Socie ty. Wyni ka z nie go, ¿e spa dek mete o ry tu mia³ mie j s ce 27
lipca oko³o godzi ny 3:20 cza su loka l ne go (Far mer 2019). Na nagra niu Far me ra
widaæ godzi nê 3:22, a dwa odczy ty rada ro we, opu b li ko wa ne na stro nie Astro ma te -
rials Rese arch & Exp lo ra tion Scien ce NASA wska zuj¹, ¿e o 3:27:34 mete o ryt zna j -
do wa³ siê na wyso ko œci 3710 m (NASA 2019). Nie ste ty dane s¹ nie ko m p le t ne i na 
ich pod sta wie nie mo¿ na okre œliæ, czy w oko li cach Glen da le spad³o wiê cej oka zów.

Zna le zi sko zosta³o zwe ry fi ko wa ne przez prof. Laurence’a Gar vie, kura to ra Cen -
trum Badañ nad Mete o ry ta mi w Ari zo na Sta te Uni ve r si ty. Po kla sy fi ka cji bêdzie
to pi¹ty, obse r wo wa ny spa dek mete o ry tu w Ari zo nie. Portal ABC15 Ari zo na info r -
mu je, ¿e mete o ryt Glen da le zosta³ zaku pio ny przez Robe r ta War da, zna ne go kole -
kcjo ne ra mete o ry tów, za nie uja w nion¹ kwo tê (Wasu 2019). Ward zobo wi¹za³ siê
do prze ka za nia kil ku p³ytek do Ari zo na Sta te Uni ve r si ty w celach bada w czych
i wysta wien ni czych.

Benenitra

Chon dryt L6?

TKW: > 10 kg
Mie j sce spa dku: Mada ga skar

Mete o ryt ten jest dru gim spa d kiem na tere nie Mada ga ska ru. Dosz³o do nie go 27
lipca 2018 roku – tego same go dnia, gdy w Sta nach Zjed no czo nych spad³ skla sy fi -
ko wa ny ju¿ mete o ryt Glen da le, a w Afry ce, Azji, Euro pie i Austra lii2 wido cz ne
by³o najd³u¿sze ca³kowi te zaæmie nie Ksiê ¿y ca w XXI wie ku (Clark 2019). Faza
maksy ma l na trwa³a pra wie 103 minu ty (Sta nis³awski 2019).

Na kilka godzin przed zaæmie niem ponad 10 kg mete o ry tów kamien nych
wyl¹dowa³o w po³udnio wej czê œci Mada ga skaru. Jak rela cjo nuje Luc Labenne,
poszu ki wacz i kole kcjo ner mete o ry tów, który odkupi³ od mie sz ka ñ ców Mada ga -
skaru kilka kilo gra mów nowego spa dku, loka lna lud noœæ uzna³a go za dro bne fra g -
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menty Ksiê ¿yca (Labenne 2019). Nato miast Rob Wesel na swo jej stro nie inter ne -
to wej info r muje, ¿e okazy zna j do wane tu¿ po spa dku by³y zimne zda niem mie j s co -
wych (Wesel 2019). Kole jne szczegó³y dotycz¹ce oka zów Bene ni tra opu b li ko wano
w listo pa dzie 2018 roku na stro nie Uni we r sy tetu Witwa te r s rand w Johan ne s bu -
rgu. Zosta³a tam opi sana dete kty wi sty czna misja, któ rej celem by³o prze œle dze nie
histo rii mete o rytu z Mada ga skaru. Tim Marais, abso l went ucze lni, by³ pierwsz¹
osob¹ doku men tuj¹c¹ spa dek. Zebra³ rela cje œwia d ków, któ rzy opo wia dali o jas -
nym boli dzie, g³oœnej eks plo zji i deszczu kamieni, który omin¹³ jed nak zabu do wa -
nia i nie wyrz¹dzi³ ludziom krzy wdy. Marais zdoby³ kilka dro b nych fra g men tów
od mie sz ka ñ ców oko lic wio ski Bene ni tra. Dosta r czy³ je nastê p nie do School of
Geo s cien ces na Uni we r sy te cie Witwa te r s rand, gdzie zosta³y prze jête przez prof.
Rogera Gib sona i Lewisa Ashwala. Bada cze zauwa ¿yli w nich chon dry, a na pod -
sta wie badañ p³ytek cien kich okre œlili, ¿e to chon dryt zwy cza jny L6. Wa¿ nych
info r ma cji dosta r czy³ tak¿e dr Andry Rama nan t soa (Labo ra tory of Sei s mo logy and 
Infra so und, Insti tute and Obse r va tory of Geo p hy sics, Uni ve r sity of Anta na na -
rivo), który zdoby³ dowody na eks plo zjê w atmo s fe rze w dniu spa dku nowego
mete o rytu. Nauko wiec prze ana li zowa³ dane ze sta cji infra dŸwiê ko wej IS33 po³o¿o -
nej w pobli¿u Anta na na rywy3 – sto licy Mada ga skaru. Wynika³o z nich, ¿e o godzi -
nie 19:16 czasu loka l nego dosz³o do uwo l nie nia ene r gii w gór nych war stwach
atmo s fery z kie runku po³udnio wo - za chod niego. Minutê póŸ niej mia³y mie j sce
bar dzo s³abe wstrz¹sy sej s mi czne w tym samym regio nie. Osta te cz nego potwier -
dze nia dokona³ z kolei dr Mat t hias Lau ben stein (Labo ra tori Nazio nali del Gran
Sasso, Isti tuto Nazio nale di Fisica Nuc le are) z W³och, który zmie rzy³ rza d kie, kos -
mo ge ni czne nuklidy. Powsta³y one jesz cze w kos mo sie, gdy mete o roid by³ bom -
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3 Upro sz czona, poto czna nazwa tego mia sta to Tana.



bar do wany cz¹stkami wyso ko e ne r ge ty cz nymi. Bada nia wykaza³y poziom nukli dów 
w³aœciwy dla mete o rytu zna j duj¹cego siê na Ziemi od kilku mie siêcy (Wits Uni ve r -
sity 2019).

Bhakkar

Chon dryt zwy cza jny?

TKW: ~3 kg

Mie j sce spa dku: Bhak kar, Paki stan

W sie r p niu 2018 roku nie da le ko mia sta Bhak kar w paki sta ñ skiej pro win cji Pen -
d¿ab spad³ chon dryt zwy cza j ny o wadze 2–3 kg. Kar ma ka poda je, ¿e spa dek mia³
mie j s ce 16 sie r p nia (Kar ma ka 2019d). Usman Kabir w obsze r nej rela cji pra so wej
dla The Express Tri bu ne uja w nia wie le szcze gó³ów tego zda rze nia. Wspo mi na, ¿e
mete o ryt wyl¹dowa³ na tere nach paste w nych w teh si lu4 Darya Khan. Kamieñ wbi³ 
siê w zie miê nie opo dal wie j skie go loka lu na oczach kil ku paste rzy, któ rzy poin fo r -
mo wa li w³adzê o tym wyda rze niu. Wkró t ce dotar³ do nich kore spon dent reda kcji
Express News, Nade em Naz. W mate ria le The Express Tri bu ne zna j du je siê kil ka
jego wypo wie dzi, któ re uzu pe³niaj¹ wie dzê o wyda rze niach z 16 sie r p nia.

Mie j s co wi donie œli dzien ni ka rzo wi, ¿e s³ysze li dŸwiê ki przy po mi naj¹ce sza lej¹c¹
burzê, mimo bar dzo dobrej pogo dy. Gdy kore spon dent zoba czy³ zna le zio ny przez
nich kamieñ pomy œla³, ¿e mo¿e on byæ ³adun kiem wybu cho wym, któ ry przez
przy pa dek spad³ z samo lo tów kr¹¿¹cych tego dnia nad obsza rem spa d ku. Dzien ni -
karz skon ta kto wa³ siê wiêc z policj¹, któ ra prze ka za³a mete o ryt do badañ na
Wydzia le Geo lo gi cz nym Uni we r sy te tu w Pen d¿a bie (Kabir 2019). Nie ma ofi cja l -
nej info r ma cji o roz po czê ciu kla sy fi ka cji tego oka zu. The Express Tri bu ne spe ku -
lu je, ¿e po usta le niu auten ty cz no œci, okaz mo¿e zostaæ umie sz czo ny w Muze um
Geo lo gii na uni we r sy te cie w Laho re lub prze ka za ny krajo wej agen cji kos mi cz nej.

Ghadamis

Chon dryt L5 lub L6
TKW: > 100 kg

Mie j sce spa dku: Gha da mis, Libia

Info r ma cje o du¿ym spa d ku mete o ry tów w Libii pochodz¹ wy³¹cznie z nie ofi cja l -
nych Ÿró de³. Sprze da w cy mete o ry tów z Afry ki od jesie ni 2018 roku pub li ko wa li
w mediach spo³ecz no œcio wych zdjê cia i fil my pre zen tuj¹ce licz ne oka zy œwie ¿ych
mete o ry tów kamien nych, zna le zio ne w Libii. Nie udzie la li przy tym info r ma cji
dotycz¹cych dok³adne go mie j s ca ich odna le zie nia. Wymie nia li jedy nie datê spa d ku 
– 26 sie r p nia 2018 roku. Jeden ze wspo mnia nych fil mów na swo jej stro nie inter -
ne to wej opu b li ko wa³ Mar cin Cima³a. Widaæ tam dzie si¹tki mete o ry tów. Nie któ re
z nich wa¿¹ kil ka kilo gra mów (Cima³a 2019).

Mete o ry ty z Libii otrzy ma³y tym cza sow¹ nazwê Gha da mis, co wska zu je na spa -
dek nie opo dal gra ni cy tego kra ju z Algie ri¹ i Tunezj¹ (Libia Zachod nia). Ofi cja l na
kla sy fi ka cja oka zu odpo wie na licz ne pyta nia dotycz¹ce tego spa d ku.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 10, 2019

Mateusz ŻMIJA 213

4 Odpo wied nik pol skiej gminy.



Elkouran

Chon dryt zwy cza j ny?

TKW: nie zna ne

Mie j s ce spa d ku: Maro ko

W po³owie listo pa da 2018 roku admi ni stra to rzy stro ny Asso cia tion Maro ca i ne des 
Experts et Ama te urs des Météorites na porta lu Face bo o ku poin fo r mo wa li o kole j -
nym spa d ku mete o ry tów na tere nie ich kra ju. 27 paŸ dzie r ni ka kamie nie z kos mo su 
mia³y l¹dowaæ w rejo nie Ar- Ra szi dij ja, nie opo dal wio ski Elko u ran, 60 km na
pó³noc ny - za chód od Arfu du. Nie wia do mo ile dok³adnie ich zna le zio no (AMEAM 
2019).

Spadek na Saharze

Chon dryt zwy cza jny?
TKW: >20 kg

Mie j sce spa dku: Maroko/Algie ria/Mau re ta nia

O tym mete o ry cie wia do mo bar dzo nie wie le, a jedy nym Ÿród³em info r ma cji o nim 
jest Aziz Habi bi – s³ynny sprze da w ca mete o ry tów z Maro ka. Jak poin fo r mo wa³ za
poœred ni c twem porta lu Face bo ok, ca³kowi ta masa spa d ku z 23 grud nia 2018 roku
wynios³a 20,7 kg. Tworz¹ j¹ trzy oka zy ca³kowi te o wadze: 12,14 kg, 670 g
i 450 g, a tak ¿e fra g ment o wadze 7 kg. Ze zdjêæ wyni ka, ¿e s¹ one nie zwie trza³ymi 
chon dry ta mi, a zda niem Habi bie go, zosta³y zna le zio ne ju¿ 25 grud nia na gra ni cy
Maro ka, Algie rii i Mau re ta nii. Nale ¿y pod kre œliæ, ¿e wszy stkie te oka zy ide a l nie do
sie bie pasuj¹, a pomi jaj¹c sku t ki abla cji, mo¿ na z nich utwo rzyæ jeden, wiê kszy
okaz. Zna le Ÿ li je ludzie poszu kuj¹cy tru fli w tam tym rejo nie.
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Okaz mete o rytu zna le zio nego po spa dku z 27 paź dzie r nika 2018 roku (fot. Asso cia tion Maro ca ine des

Experts et Ama te urs des Météorites, za zgodą).



Ewen tu a lna kla sy fi ka cja okazu z pew no œci¹ dosta r czy bar dziej szczegó³owych
info r ma cji na temat oko li cz no œci spa dku. W sty cz niu 2019 roku Aziz Habibi
podzieli³ siê wyni kami wstê p nej ana lizy nowych mete o ry tów z saha ry j skiego pogra -
ni cza. Dr Beda Hof f man potwier dzi³ w nich obe cnoœæ radio akty w nego izo topu
7Be z okre sem po³owi cz nego roz padu 53 dni, co mo¿e wska zy waæ na bar dzo œwie¿y 
okaz (Habibi 2019). Dal sze bada nia odpo wiedz¹ rów nie¿ na pyta nie o to, czy wagê 
odna le zio nych oka zów mo¿na uznaæ za ca³kowit¹, czy spa dek sk³ada³ siê tak¿e
z innych fra g men tów.

Adnotacja do niepotwierdzonych spadków z 2017 roku

Ninie j sza praca wymaga rów nie¿ uzupe³nie nia w kon te k œcie spa d ków, które
w vol. 9 Rocz nika PTMet zosta³y okre œlone jako nie po twier dzone przez The Mete -
o ri ti cal Society. Od wyda nia tam tej pub li ka cji skla sy fi ko wano okazy Mukun d pura 
jako chon dryt wêgli sty CM2 o ³¹cznej wadze 2 kg. Mete o ryt spad³ w Indiach
6 cze r w ca 2017 roku na polu upra w nym w sta nie Raja st han. Kla sy fi ka cji doko nali
A.D. Shu kla i D. Ray z Phy si cal Rese arch Labo ra tory w Ahma da bad (Mete o ri ti cal
Bul le tin Data base).

Wpi sem do kata lo gu Met Bull zako ñ czy³y siê rów nie¿ bada nia mete o ry tu San
Pedro de Urabá z Kolu m bii, któ ry wcze œ niej nosi³ nazwê Puya Medio. Usta lo no,
¿e to chon dryt L6, któ ry spad³ na boi sko pi³kar skie w sta nie Antio qu ia 16 lute go
2017 roku o godzi nie 17:30 cza su loka l ne go. Wa¿y 3,77 kg i zna laz³ go Orlan do
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Fra g menty spa dku z 23 grud nia 2018 r. (fot. Aziz Habibi, za zgodą).



Cue vas – mê¿ czy z na prze by waj¹cy wów czas w tym mie j s cu i bêd¹cy bez po œred nim 
œwia d kiem spa d ku. Ten okaz wa¿y³ 3768 g i zosta³ zaku pio ny przez Micha e la Far -
me ra. Tego dnia w San Pedro de Urabá wedle rela cji œwia d ków mia³y spaœæ jesz cze
dwa inne, wiê ksze mete o ry ty, ale ich loka li za cja jest nie zna na. Kla sy fi ka cjê prze -
pro wa dzi³ L. Gar vie z Cen ter for Mete o ri te Stu dies w Ari zo na Sta te Uni ve r si ty
(Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se).

Statystyka spadków potwierdzonych przez
The Meteoritical Society w 2018 roku

Rok 2018 obfi to wa³ w spa d ki mete o ry tów, co ma swo je odzwie r cie d le nie na
wykre siem porów nuj¹cym masy spa d ków z osta t niej deka dy. £¹czna waga ofi cja l -
nych mete o ry tów wynios³a 232,65 kg. Ten wynik jest naj wy ¿szy od 2013 roku,
gdy nast¹pi³ spa dek mete o ry tu Che ly a binsk o ³¹cznej wadze co naj mniej 1 tony,
a tak ¿e innych mete o ry tów, któ re wa¿y³y 67,4 kg.

Wy¿sza by³a te¿ licz ba mete o ry tów skla sy fi ko wa nych w roku ich spa d ku. Takich 
oka zów w ubieg³ym roku zna laz³o siê 8, pod czas gdy w 2017 roku by³o ich dwu -
kro t nie mniej.

W 2018 roku nie spo sób nie zauwa ¿yæ domi na cji chon dry tów gru py L – nale ¿y
do niej a¿ 75% ubieg³oro cz nych mete o ry tów. Trzy z nich by³y chon dry ta mi L6
(Koma ki, Man gui, Ozer ki), nato miast pozo sta³e to chon dryt L3 – Aba Panu,
chon dryt L4 – Gue l tat Zem mo ur i chon dryt L5-6 – Ren chen. W gro nie potwier -
dzo nych spa d ków by³ te¿ chon dryt typu H5 – Abla ke t ka i H4 – Ham burg. Z kolei 
wœród spa d ków nie po twier dzo nych zna j du je siê 6 chon dry tów i 1 poten cja l ny
achon dryt. Nie odno to wa no ¿ad nego spa d ku mete o ry tów ¿ela z nych.

Wzo rem roku 2017, pod wzglê dem naj po pu la r nie j sze go typu spa d ku, dane te s¹ 
zbie ¿ ne ze sta ty sty ka mi Mar ka WoŸ nia ka, któ ry po uwz glêd nie niu wszy stkich
 spad ków do 2008 roku wyka za³, ¿e na zie miê naj czê œciej spa daj¹: chon dry ty typu
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L6 (23,44%), H5 (14,98%), LL (7,63%), L5 (6,88%), H4 (5,58%) i eukry ty
(3,16%) (WoŸ niak 2019b).

W per spe kty wie histo ry cz nej, Ham burg to 156. spa dek na tere nie Sta nów Zjed -
no czo nych i 5. w sta nie Michi gan, gdzie po raz osta t ni do spa d ku mete o ry tu
dosz³o 1 wrze œ nia 1997 roku. By³ to Wor den – chon dryt L5 o wadze 1551 g.
£¹cznie w USA zna le zio no a¿ 1816 ró¿ nych mete o ry tów, a w sta nie Michi gan –
12. Kla sy fi ka cja mete o ry tu Glen da le doda t ko wo pod nios³aby licz bê mete o ry tów
odkry tych w Sta nach Zjed no czo nych, ale ju¿ nie w sta nie Michi gan, tyl ko w Ari -
zo nie. Do tej pory mia³y tam mie j s ce 4 spa d ki, w tym masy w ny spa dek mete o ry tu
Hol bro ok z 1912 roku – chon dry tu L/LL6, któ re go ³¹czna waga wynios³a wte dy
220 kg.

Aba Panu jest jed nym z 20 mete o ry tów zna le zio nych na tere nie Nige rii. Poprze -
dnio spad³ tam Soko to – mete o ryt ¿ela z ny IIIAB o wadze 30 kg, któ ry 10 sty cz nia
2008 roku ude rzy³ w dach jed ne go z domów i wbi³ siê w zie miê na nie mal 2 m
g³êbo ko œci.

Na tere nie Kaza ch sta nu jak do tej pory mia³o mie j s ce 7 spa d ków mete o ry tów,
g³ównie chon dry tów typu H5 i L6. Przed mete o ry tem Abla ke t ka spad³ tam Zaisan 
– poje dyn czy okaz chon dry tu H5 o wadze 463 g, któ ry ude rzy³ w zama rz niêt¹ taflê 
jezio ra w Semi pa la tin sku. By³o to w 1963 roku.

W osta t niej deka dzie noto wa no w Maro ku nie mal coro cz ne spa d ki (WoŸ niak
2019c). Mete o ryt Gue l tat Zem mo ur pod trzy mu je tê ten den cjê, a za jego przy -
czyn¹ ³¹czna licz ba potwier dzo nych zna le zisk w Maro ku siê g nê³a 1335.

Jeœli listo pa do wy i gru d nio wy spa dek z Saha ry zostan¹ ofi cja l nie skla sy fi ko wa ne
jako mete o ry ty z tery to rium Maro ka, to licz ba potwier dzo nych spa d ków w tym
kra ju z tego same go roku siê g nie a¿ 3. Taka sytu a cja nie zda rza siê czê sto, choæ
osta t nim razem wyda rzy³a siê w 2016 roku w USA, gdzie spa da³y kole j no: 24 sty -
cz nia – mete o ryt Osce o la (chon dryt L6, TKW: 990,5 g), 18 lute go – mete o ryt
Mount Blan co (chon dryt L5, TKW: 36,2 g), 2 cze r w ca – mete o ryt Dishchii’bikoh 
(chon dryt LL7, TKW: 79,5 g) (Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se). W tej chwi li nie
ma jed nak info r ma cji o tym, ¿e roz po czê³a siê kla sy fi ka cja obu nie ofi cja l nych spa d -
ków z Saha ry.
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Potwierdzone spadki meteorytów na terenie Maroka w latach 2008–2018.

Nazwa meteorytu Rok spadku Typ TKW

Gueltat Zemmour 2018 L4 8 kg

Kheneg Ljouâd 2017 LL5/6 10 kg

Oudiyat Sbaa 2016 EH5 23,845 kg

Sidi Ali Ou Azza 2015 L4 1,5 kg

Tinajdad 2014 H5 1,86 kg

Tirhert 2014 EUC-unbr 8 kg

Izarzar 2013 H5 79 g

Tissint 2011 SHE 7 kg

Tamdakht 2008 H5 100 kg



Przed Koma ki na tere nie Japo nii spad³y 42 inne mete o ry ty, z cze go 9 l¹dowa³o
w tym samym regio nie Chu bu. Poprze dnim razem oka zjê do obse r wa cji boli du
spa d ko we go mie li jed nak mie sz ka ñ cy pro win cji Chu go ku. Na pocz¹tku lute go
2003 roku poje dyn czy okaz mete o ry tu Hiro s hi ma (H5) wyge ne ro wa³ bolid i ude -
rzy³ w zak³ad pro du kcy j ny. Prze bi³ sta low¹ bla chê i p³yty gip so wo - ka r to no we,
a nastê p nie usz ko dzi³ taœmê prze no œ ni ka rol ko we go i spad³ na pod³ogê. Wa¿y³
414 g (Mete o ri ti cal Bul le tin Data ba se).

Mete o ryt Man gui ofi cja l nie do³¹czy³ do licz ne go gro na 336 mete o ry tów odkry -
tych na tere nie Chin. W tej samej pro win cji w 2010 roku zna le zio no 140-ki lo gra -
mo wy mete o ryt Yua ny ang (IAB-MG), a wcze œ niej obse r wo wa no spa d ki mete o ry -
tów Lunan (L6) i Guan g nan (H6) w 1980 i 1983 roku.

Nato miast mete o ryt Ozer ki jest pie r wszym, jaki zna le zio no w obwo dzie lipie c -
kim na tere nie Rosji, mimo ¿e licz ba potwier dzo nych mete o ry tów z tego kra ju
w 2018 roku siê g nê³a licz by 144. Od s³ynne go boli du cze la bi ñ skie go w roku 2013
na tere nie Rosji mia³y mie j s ce dwa inne spa d ki – Degte vo (H5, TKW: 2,1 kg)
i Anna ma (H5, TKW: 167,9 g).

Z kolei Ren chen jest trze cim obse r wo wa nym spa d kiem w Nie mczech na prze -
strze ni osta t nich piê ciu lat. W 2016 spad³ tam Stu ben berg – chon dryt LL6 zna le -
zio ny dziê ki podo bnej wspó³pra cy cze skich i nie mie c kich przed sta wi cie li Euro pe j -
skiej Sie ci Boli do wej, któ rzy ju¿ czte ry dni po spa d ku dys po no wa li dany mi wysta r -
czaj¹cymi do odna le zie nia masy g³ównej i kil ku fra g men tów o ³¹cznej wadze
1473 g. Nato miast w 2013 roku mia³ mie j s ce spa dek mete o ry tu Bra un s chwe ig –
chon dry tu L6, któ ry ude rzy³ w beto no wy chod nik przed domem Erhar da See ma -
na. Masa g³ówna wa¿y³a oko³o 700 g, ale by³y tam tak ¿e set ki dro b nych fra g men -
tów o ³¹cznej wadze 500 g.

Podobn¹ sta ty sty kê mo¿ na zasto so waæ w sto sun ku do nie po twier dzo nych spa d -
ków. Je¿e li Cen tral Kala ha ri zosta nie ofi cja l nie wpi sa ny do kata lo gu Met Bull,
bêdzie 12. mete o ry tem zna le zio nym w Bot s wa nie. Do tej pory jed nym z naj po pu -
la r nie j szych oka zów odkry tych w tym kra ju by³ Kala ha ri 009 – ksiê ¿y co wy bazalt
o wadze 13,5 kg.

Do tej pory mete o ry ty ka zna³a wy³¹cznie jeden mete o ryt pochodz¹cy z Mada ga -
ska ru. By³y to dwa fra g men ty chon dry tu Maro man dia (L6) o wadze 5 kg i 1 kg,
któ rych spa dek w 2012 roku zaob se r wo wa³ pewien mê¿ czy z na. O auten ty cz no œci
mete o ry tu Bene ni tra œwiadcz¹ prze ko nuj¹ce dane nauko we, wiêc wkró t ce mo¿e on 
zostaæ dru gim spa d kiem z tej afry ka ñ skiej wyspy.

Nato miast Bhak kar by³by 17. mete o ry tem z Paki sta nu. W przy pa d ku tego kra ju 
mo¿ na mówiæ o doœæ nie ty po wej pra wid³owo œci, ponie wa¿ spa dek ka¿ de go mete o -
ry tu by³ tam obse r wo wa ny przez œwia d ków. Najs³ynnie j szym pozo sta je Lodran,
któ ry wyl¹dowa³ na tere nach dzi sie j sze go Paki sta nu w 1868 roku i da³ pocz¹tek
nowej pod gru pie achon dry tów pry mi ty w nych – lodra ni tom. Gru pa ta liczy 79
ró¿ nych mete o ry tów, któ re w swo im sk³adzie posia daj¹ zia r na oli wi nu i piro kse nu
podo b nie jak ure li ty, ale z domieszk¹ oko³o 20% okru chów meta lu (Pil ski 1994).

Libia to kraj, któ ry zw³asz cza w latach 90. by³ nie zwy kle popu la r nym mie j s cem
poszu ki wañ mete o ry tów, co prze³o¿y³o siê na wie le zna le zisk. Do tej pory odkry to
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tam 1494 ró¿ ne mete o ry ty, ale zaob se r wo wa no tyl ko jeden spa dek – Wer da ma
(H5), któ ry wyl¹dowa³ na Zie mi pod posta ci¹ 5 fra g men tów o ³¹cznej wadze
oko³o 4 kg. Kla sy fi ka cja mete o ry tu Gha da mis ozna cza³aby wiêc dopie ro dru gi spa -
dek w histo rii tego kra ju, ale za to masy w ny i prze kra czaj¹cy 100 kg.

Podsumowanie

Z oko li cz no œci spa d ków mete o ry tów, któ re zosta³y zary so wa ne w ninie j szej pra cy,
war to wyci¹gn¹æ kil ka gene ra l nych wnio sków.

Pie r wszy z nich doty czy wyso kiej war to œci nagrañ i foto gra fii boli dów spa d ko -
wych. W 2018 roku kil ku kro t nie zda rzy³o siê, ¿e dane uzy ska ne z pli ków cyfro -
wych mia³y decy duj¹ce zna cze nie dla zna le zie nia mete o ry tu. Tak by³o w przy pa d -
ku oka zów Ham burg, Abla ke t ka, Ozer ki i Ren chen. Nato miast dwu kro t nie wery -
fi ka cja eli p sy spa d ku nast¹pi³a za spraw¹ zni sz czeñ spo wo do wa nych przez mete o ry -
ty. Naj pierw w Chi nach, gdzie poszu ki wa nia Man gui w kon kre t nej loka li za cji roz -
po czê³y siê od dziu ry w dachu jed ne go z gospo darstw, a nastê p nie w Japo nii, gdzie
mete o ryt Koma ki poczy ni³ szko dy na dwóch pose sjach.

Na pod sta wie ubieg³oro cz nych spa d ków mete o ry tów mo¿ na rów nie¿ odno to -
waæ sze reg korzy œci z miê dzy na ro do wej wspó³pra cy nauko w ców. W przy pa d ku
mete o ry tów Ren chen, Ozer ki, jak rów nie¿ Cen tral Kala ha ri, spra w ne wyli cze nie
eli p sy spa d ku oraz uda ne poszu ki wa nia by³y kon se k wencj¹ posia da nia klu czo wych
info r ma cji przez kil ka grup bada czy, tworz¹cych osta te cz nie jeden zespó³.

Nie roz strzy g niê ta pozo sta je kwe stia, czy zaan ga ¿o wa nie osób post ron nych
w poszu ki wa nia, tak jak to mia³o mie j s ce w przy pa d ku mete o ry tu Ham burg lub
Man gui, przy czy nia siê znacz¹co do zwiê ksze nia sku te cz no œci tych dzia³añ. Wyda je 
siê, ¿e eks pe dy cje z³o¿o ne z w¹skiej gru py spe cja li stów tak ¿e przy nosz¹ saty s fa kcjo -
nuj¹ce rezu l ta ty i doda t ko wo daj¹ koor dy na to rom pe³n¹ wie dzê na temat postê pu
poszu ki wañ.

Bez w¹tpie nia obse r wa cje spa d ków i bada nia nad nimi powin ny byæ roz wi ja ne
w celu pozy ska nia jak naj wiê kszej licz by mete o ry tów do dal szych ana liz. Z kolei
zna jo moœæ oko li cz no œci spa d ków mete o ry tów mo¿e byæ pomo c na w oce nie rze te l -
no œci prze ka zów media l nych oraz rela cji œwia d ków przy oka zji kole j nych tego typu 
zda rzeñ.
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Kabir Usman, Stun ned vil la gers wit ness mete o rite fall in Bhak kar, 2019:
https://tri bune.com.pk /story/1785548/1-stun ne d - vil la ge r s - di s co ver -ra re - me te o ri te - b hak -
kar/ [dostêp 03.03.2019]

Kar maka Mete o ri tes, MANGUI (L6, S5) mete o ri tes found in and aro und the vil la ges Man lun
and MANGUI, Men g hai County, Auto no mous Dai Pre fe c ture Xis hu an g banna in Yun nan,
China. Mete o rite fall at ~21:43 (CST, UTC+08:00) on 1 June 2018, 2019a:
http://kar maka.de/?page_id=15601 [dostêp 03.03.2019]

Kar maka Mete o ri tes, Komaki mete o rite fall (~ 654 g/L6/S3) on 26 Sep te m ber 2018 at ~10.30
p.m. JST (UTC+9) in Koma t suji, Komaki, Aichi Pre fe c ture, Chûbu, Japan, 2019b:
http://kar maka.de/?p=16587 [dostêp 03.03.2019]

Kar maka Mete o ri tes, First mete o rite (17.92 g) of Bot s wana bolide of 2018 LA (2 June 2018)
found in Cen tral Kala hari Game Rese rve, Ghanzi, Bot s wana, 2019c:
http://kar maka.de/?p=15835 [dostêp 03.03.2019]

Kar maka Mete o ri tes, Appa rent mete o rite fall (~2-3 kg) near Panj Girain and Darya Khan,
Bhak kar, Pun jab, Paki stan on 16 August 2018, 2019d:
http://kar maka.de/?p=16107 [dostêp 03.03.2019]

Labenne Luc, Wpis na portalu Face book, 2019:
https://www.face book.com /photo.php?fbid=10155770203502724&set=
a.10150435142512724&type=3&the a ter [dostêp 03.03.2019]

NASA ARES, GLENDALE, ARIZONA, 2019:
https://ares.jsc.nasa.gov/mete o ri te - falls/events/glen da le -a ri zona [dostêp 03.03.2019]
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Per le rin Vin cent, Mete o rite fall in Ari zona on July 27th, 2019:
https://www.ams me te ors.org /2018/08/mete o ri te - fal l -in -a ri zo na -on - ju ly-27th/
[dostêp 03.03.2019]

Seku³a Adam, Wyprawa po mete o ryt Ozerki 23.08-2.09 2018, 2019:
https://www.you tube.com/watch?v=SCZViy 0 Z 3ew [03.03.2019]

Spurný Pavel, Ano t her mete o rite with a pedi gree found on the basis of data taken by the Euro -
pean Fire ball Network, 2019:
http://www.asu.cas.cz/en /depa r t ments/inter pla ne ta ry - mat te r - de pa r t ment/ano t her -me te o -
ri te - wi t h -a - pe di gre e - fo un d -on - t he - ba sis -of - da ta - ta ken - by - t he -e u ro pe an - fi re bal l - ne twork
[dostêp 03.03.2019]

Sta nis³awski Piotr, Najd³u¿sze w XXI wieku ca³kowite zaæmie nie Ksiê ¿yca ju¿ 27 lipca! Œwie t nie
wido czne z Pol ski, 2019:
https://www.cra zy na uka.pl /naj dlu z sze - w - x xi - wie ku - ca l ko wi te - za c mie nie -ksie zy ca - ju z - 2 7 -
 li pca - s wie t nie -wi do cz ne - z - po l ski/ [dostêp 03.03.2019]

The News Nige ria, Ear t h qu ake: Oyo allays fear of resi dents, 2019:
https://www.the ne ws ni ge ria.com.ng /2018/05/ear t h qu a ke -o y o -al la y s - fear -of - re si dents/
[dostêp 03.03.2019]

Wasu Sonu, Glen dale man finds mete o rite in front yard after mon soon storm, 2019:
https://www.abc15.com/news/region - so u t he a st - val ley /tempe/glen da le - man - fin d s - me te o -
rite -in - fron t -y ard- afte r - mon so on - storm [dostêp 03.03.2019]

Wesel Rob, Bene ni tra, 2019:
http://www.nakhla do g me te o ri tes.com/cata log/mada.htm [dostêp 03.03.2019]

Wits Uni ve r sity, Dete c tive mis sion to cha ra c te rise and trace the history of a new Afri can mete o -
rite, 2019:
http://www.wits.ac.za/news/late st - news/rese a r ch - news /2018/2018-11/dete c ti ve - mis sion -
 to - cha ra c te ri se -an d - trace -the - hi sto ry -o f -a - ne w -a fri can - me te o rite.html [dostêp 03.03.2019]

WoŸ niak Marek, Ren chen, 2019a:
http://wiki.mete o ri tica.pl/index.php5/Ren chen [dostêp 03.03.2019]

WoŸ niak Marek, Obse r wo wane spa dki mete o ry tów, 2019b:
http://www.wore czko.pl/mete o ri tes/falls/f_Fal l s - c las ses.htm [dostêp 03.03.2019]

WoŸ niak Marek, Obse r wo wane spa dki mete o ry tów po 2007 roku (Mete o rite falls - after 2007),
2019c:
http://www.wore czko.pl/mete o ri tes/falls/Fal l s -a -a f ter2007.htm [dostêp 03.03.2019]
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